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Bostadssamordnare: Aibek Hakimov, Sophia Kågström (deltid)
Kontakt:
international@sh.se: avtal, personalutbyte, freemovers
exchange@sh.se: studentmobilitet

Nyheter från International Office
Hej!
Vi är nu inne i den sista perioden på vårterminen och våren är definitivt här. Grönskan spirar och äntligen är det
också mer liv och rörelse på campusområdet med fler studenter!
I det här nyhetsbrevet finns information relaterat till situationen i Ukraina tillsammans med ett bifogat
informationsdokument och ett parlänkar till mer information. Längre ner i brevet kan ni som vanligt läsa om
bl.a. utlysningar, konferenser och omvärldsbevakning som den här gången omfattar kort information om och
länkar till två rapporter som UHR tagit fram: ”Storbritanniens utträde ur EU och Erasmus+ Vägval och strategier
som lyfts fram av aktörer inom utbildningsområdet” och Eurydikerapporten ”Towards Equity and Inclusion in
Higher Education in Europe”.
En glädjande nyhet som ni kan läsa på följande länk är att Migrationsverket nu beviljar Upp till fyra års
tillstånd i taget för studerande på forskarnivå - Migrationsverket.
Ukraina – möjligheter till studier vid SH
På grund av kriget i Ukraina söker studenter och presumtiva studenter från Ukraina möjligheter att studera i
andra länder. Masteromgången till höstens engelskspråkiga program är stängd men i den nationella omgången
är många av kurserna som ges på engelska öppna för sen anmälan och det finns således goda möjligheter för
studenter att ansöka och på plats på dessa kurser. Studenterna hänvisas till www.universityadmissions.se för
att se vilka kurser som har platser kvar och för anmälan. Det finns också möjlighet att anta studenter till senare
del av program, se bifogat underlag.
Erasmusmedel för inresande från Ukraina: EU-kommissionen har öppnat upp möjligheten för lärosäten att
använda redan beviljade medel inom Erasmus+, som normalt används enbart för utresande deltagare, till
inresande studenter, lärare och personal från Ukraina. Kontakta International Office (international@sh.se) för
mer information om detta.
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Utbytesavtal: Glädjande nog har ett högskoleövergripande utbytesavtal tecknats med Kyiv National Economic
University (KNEU) på initiativ från lärare inom ämnet Sociologi vid KNEU och SH. Genom det kan högskolan ta
emot ukrainska utbytesstudenter som vill studera vid SH.
Mer information: Bifogat finns ett underlag med information om studieavgift, avgiftsfrihet, antagningsregler och
en översikt över de möjligheter till studier vid högskolan. Utöver detta finns information på:
SH-webben finns informaiton på engelska: FAQ for prospective students affected by the war in Ukraine Södertörns högskola
UHR finns information på svenska och engelska för nyanlända från Ukraina:
Information angående Ukraina - Universitets- och högskolerådet (UHR)
Information regarding Ukraine - Swedish Council for Higher Education (uhr.se)
International Office – just nu
I korthet jobbar vi på International Office just nu med bl.a. följande:


Inresande utbytesstudenter – våra partneruniversitet har nominerat ett drygt 80-tal studenter som vill
studera hos oss i höst. Vi påbörjar nu arbetet med att granska deras ansökningar och behandla kursval.



Studentbostäder – det har under våren varit, glädjande nog, full beläggning i våra student- och
gästforskarbostäder. Den 1 maj är det deadline för utbytesstudenter och andra internationella studenter
att ansökan om bostad till hösten. Därefter påbörjas fördelningen. Det kommer sannolikt inte att finnas
lediga bostäder för svenska studenter under hösten.



Utresande utbytesstudenter och utbytesplatser 2022/2023 – Det var ca 85 studenter som sökte om en
utbytesplats kommande läsår. Vi nominerar nu de studenter som har fått en plats till våra
partneruniversitet, allt eftersom de har sina deadlines, och sedan behöver studenterna själva ansöka till
universitetet.



Internationell marknadsföring och studentrekrytering – IO deltar i tre digitala mässor som Svenska
institutet samordnar: 7 maj Amerikas, 21 maj Asien, 11 juni Europa MENA och Afrika.
Utöver det anordnas webinar för nyantagna masterstudenter till hösten 2022 och ett webinar riktat mot
studenter från Ukraina planeras tillsammans med studie- och karriärvägledarna.

Höstterminen 2022
23-24 augusti: Arrival Days för internationella studenter som får studentboende genom högskolan.
25-27 augusti: Orientation Week med informations- och sociala aktiviteter för nya internationella studenter.
Internationella masterstudenter
Till hösten 2022 ges 12 masterprogram på engelska vid högskolan. I den internationella masteromgången,
Master22 var det knappt 1000 behöriga sökande vilket är något fler än förra året, Master21, en ökning med 8
procent. Av dessa är 208 studenter antagna vilket är något fler än förra året. Antalet antagna av avgiftsskyldiga
har också ökat något.
Masteromgång

Totalt antal
behöriga sökande

Varav behöriga
sökande
avgiftsskyldiga

Totalt antal
antagna

Varav antagna
avgiftsskyldiga

Master HT22

967

792

208

135

Master HT21

892

669

200

116

Ansökningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter - studenter
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1 maj, inresande utbytesstudenter: sista dag för inresande utbytesstudenter att ansöka till högskolan (via
MobilityOnline)
1 maj, studentbostäder: sista dag för utbytesstudenter och internationella freemovers att ansöka om
studentbostad till ht2022 (via MobilityOnline.
Onsdag 18 maj, kl 15.30: Farewell fika för internationella studenter som lämnar högskolan.
11 maj: Webinar för nya antagna internationella studenter.

Ansökningar, ansökningsdeadlines och aktiviteter – lärare, medarbetare
15 maj 2022: sista dag att ansöka om Erasmus+ medel för lärar- och personalutbyte. Läs mer om möjligheter
till utbyte på medarbetarwebben: Internationalisering - Medarbetarwebben (sh.se) eller mejla
international@sh.se för mer information om ansökan.
Ansökan om Erasmus+ lärar- och personalutbyte för lå 2022/2023 öppnar igen i början av september.
Januari-maj och september-december: Löpande ansökan om Erasmus+ förberedande besök Länk till mer
information

Kommande konferenser, seminarier och webinarier
EAIE Annual Conference and Exhibition 2022: The future in full colour
The EAIE annual conference is a forum for networking and exchanging ideas between peers. The 2022
conference theme embraces the ever-expanding spectrum of tools for internationalisation. The theme attempts
to explore how we, as practitioners, can draw on this diverse pallet to paint a vivid and inclusive picture of our
shared future. Through the various session formats exploring this theme, a kaleidoscope of perspectives on
approaches to internationalisation will enhance our collective effort to advance our work at an important
moment of recovery and renewal.
Datum: 13-16 september 2022
Plats: Barcelona
Mer info: EAIE Barcelona 2022 | International education conference | EAIE

Omvärldsbevakning - tips på rapporter, externa nyhetsbrev och länkar inom internationalisering och
högre utbildning
Ur UHR:s nyhetsbrev
5 april:
Högre trösklar och ökade kostnader för utbytesstudier i Storbritannien
Storbritanniens utträde ur EU och Erasmus - Universitets- och högskolerådet (UHR)
Storbritanniens utträde ur EU och Erasmus+ programmet har påverkat alla utbildningssektorer och färre
svenskar väntas studera eller genomföra utbyten i landet kommande år. Det visar en rapport från UHR.
För studenter på svenska lärosäten finns det en risk att de ges färre möjligheter att göra utbyten i
Storbritannien. Det är även fler tillstånd som krävs, särskilt för studerande inom yrkesutbildningar som ska göra
praktik, säger Magnus Hallbåter som varit ansvarig utredare.
Eurydikerapport ”Towards Equity and Inclusion in Higher Education in Europe”
Jämlik och inkluderande högre utbildning i Europa: ytterligare anpassningar behövs - Universitetsoch högskolerådet (UHR)
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Rapporten utvärderar hur väl 36 länder lyckats anpassa sina nationella system efter de tio principer och
riktlinjer för jämlikhet och inkludering som de så kallade EHEA-länderna kommit överens om. Hur långt har de
europeiska länderna kommit i arbetet med att anpassa sina högskolesystem till att bli mer jämlika och
inkluderande? Finns de nödvändiga förutsättningarna på plats och vad återstår att göra? Dessa frågor får svar i
rapporten som går igenom var och en av principerna och analyserar status i de deltagande länderna.
Sverige kan arbeta mer för inkluderande mobilitet
Sverige behöver anpassa utbildningssystem och nationella regelverk ytterligare på några områden. Sveriges
saknar bland annat en mobilitetspolicy inriktad på olika studentgrupper till skillnad från exempelvis Slovenien
som har en strategi för att nå socio-ekonomiskt utsatta studenter eller Frankrike som sätter in särskilda
åtgärder för studenter med utomeuropeisk bakgrund. Sverige följer heller inte kontinuerligt upp hur mobiliteten
hos olika studentgrupper ser ut, även om enstaka studier genomförs på temat mer ad-hoc. Till skillnad från
Nederländerna som har utvecklat ett omfattande uppföljningssystem med kontinuerlig information om vilka
studenter som deltar i mobilitetsprogram och vad som karaktäriserar dem och deras behov.

Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar ett nyhetsbrev ca 8 ggr/år om internationellt samarbete och
utbyte. Här hittar du nyhetsbreven: https://www.uhr.se/publikationer/Nyhetsbrev/
Academic Cooperation Association (ACA) - is a membership organisation with national-level organisations
which promote and fund internationalisation of higher education. Current membership is comprised of 15
members in Europe and a further three in the US, Latin America and Asia. UHR is a member of ACA.
ACA is a think tank on issues of internationalisation and innovation in higher educations. In this capacity, ACA is
engaged in research into internationalisation of higher education, producing studies and evaluations. It also
runs a fair number of international seminars and conferences every year and produces a monthly electronic
news service, the ACA Newsletter – Education Europe. Mer info och ACA:s nyhetsbrev: https://acasecretariat.be/
SUHF – expertgrupp för internationalisering
Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har sedan starten 2015 haft i uppdrag att behandla
internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, d.v.s. såväl utbildning, som forskning och
samverkan. Gruppens ska arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering med ett särskilt fokus på
hur bättre förutsättningar för lärosätenas internationalisering kan skapas. Vidare ska arbetet i expertgruppen
skapa möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan medlemslärosätena. Mer info:
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/
EAIE – European Association for International Education
Founded in 1989, the EAIE is the European centre for expertise, networking and resources in the
internationalisation of higher education. As a member-led organisation EAIE provide a platform for learning,
networking and knowledge exchange. Mer info: https://www.eaie.org/
Den årliga EAIE-konferensen äger rum i Barcelona, 13-16 september, 2022.
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